
Kiemremming bij aardappelen in alle rust en zekerheid

Alliance biedt u totaalbegeleiding aan naar het nieuwe bewaren 

met het all-in-fogging concept Smartfogging

Advies door onze specialisten en persoonlijke opvolging 

Het bewaren van aardappelen en het beheersen van de kiemkracht is een cruciale stap in het telen 

van aardappelen. Met Smartfogging biedt Alliance een all-in fogservice aan voor een optimaal 

rendement tijdens de teelt en een goede bewaring van uw aardappelen. U wordt zowel tijdens als 

na de teelt geadviseerd door onze adviseurs die op basis van uw specifieke situatie, advies op maat 

geven om de bewaring van uw aardappelen te garanderen.

Professionele Service  

Onze technisch specialisten zijn opgeleid om kiemremmers toe te passen tijdens de aardappelbewaring. 

Zij bespreken met u welke producten gebruikt kunnen worden om uw aardappelen te behandelen. 

Kiemremming zonder zorgen
Vernevelen of vergassen via elektrisch heetvernevelen heeft een druppelspectrum dat tot wel 25 keer 

fijner is dan dat bij de huidige gebruikte foggers. Dit (elektrisch) heetvernevelen gebeurt met speciaal 

aangeschafte apparatuur waar we inmiddels zo’n 4 jaar ervaring mee hebben.  Met deze apparatuur 

kunnen alle kiemremmers zeef efficiënt, maar ook veilig worden toegepast.  



STOCK

Voor de behandeling 
Onze specialisten bespreken met u welke 

producten gebruikt kunnen worden om uw 

aardappelen te behandelen. Daarnaast 

bepalen zij ook hoeveel toepassingen er nodig 

zullen zijn om een optimaal resultaat te krijgen op 

basis van verschillende parameters die invloed 

hebben op het kiemingsproces.

In het veld
De start van een goede bewaring vindt al plaats 

tijdens de teelt. Verschillende parameters zoals 

bemesting, de gekozen stikstofvorm en het 

gebruik van organische mest bepalen uiteindelijk 

de kwaliteit van de aardappel die in de bewaring 

terecht komt. Het toepassen van kiemremmers 

op basis van Maleine Hydrazide (MH), zoals Itcan 

270 SL vloeibaar of Royal MH-spuitkorrel vormen 

de basis van een uitgekiende bewaarstrategie.

Tijdens de behandeling
(elektrisch) heetvernevelen gebeurt door onze 

technisch specialisten met speciaal door ons 

aangeschafte apparatuur waar we inmiddels 

zo’n 4 jaar ervaring mee hebben.  

Met deze apparatuur kunnen alle kiemremmers 

zeer efficiënt, maar ook veilig worden toegepast. 

Er wordt geen verbrandingsgas (CO2) 

geproduceerd dankzij de kwaliteit van de 

gevormde nevel. 

STOCK

Na de behandeling 
Na de behandeling wordt met de teler besproken 

hoe de partij opgevolgd wordt en wanneer een 

herhaalbehandeling wordt ingepland.
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ALL-IN-FOGGING CONCEPT SMARTFOGGING

Wilt u meer informatie over deze all-in-one 

service, neem dan contact met ons op!

T: + 31 73 680 66 00 | welkom@alliancegroep.nl 

www.alliancegroep.nl/smartfogging


